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Senyores, senyors, és un honor rebre en nom de la institució que tinc el privilegi de
representar aquesta medalla del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Gràcies per
aquest reconeixement de la tasca de la nostra cambra, un reconeixement que no és
per a cap partit, sinó per a la institució, i que ens ajuda a donar a conèixer la feina que
fem al Parlament, moltes vegades ignorada o desconeguda.
Vull aprofitar l’avinentesa per posar en valor que al Parlament, malgrat el que diguin
alguns, sempre s’hi ha respectat la pluralitat, sempre s’hi ha donat veu a tots els grups,
que la institució sempre ha vetllat per garantir els drets i les llibertats de les diputades
i els diputats.
De fet, cal recordar que cinc dels set membres de la mesa estem investigats
judicialment perquè no vam acceptar convertir-nos en censors de la cambra, és a dir,
per haver preservat els drets i les llibertats de tots els diputats.
I vull també posar en valor que el Parlament ha estat pioner a l’estat en l’aprovació de
moltes lleis. La de l’arquitectura s’afegeix feliçment a una llarga llista.
De fet, el Parlament ha estat tradicionalment pioner, perquè és el poder legislatiu d’un
país culturalment inquiet, obert al món, sempre atent a les iniciatives i els progressos
que es fan en altres indrets, els quals intenta adaptar a la realitat pròpia. També
pioners perquè comptem amb una societat civil activa, que majoritàriament empeny
en favor del progrés social i humà.
I, precisament, l’arquitectura i l’urbanisme són àmbits decisius, essencials, per a la
qualitat de vida de les persones i la justícia social. A Catalunya, històricament, n’hem
estat conscients. En tenim prou exemples, des dels estudis i l’obra de Cerdà fins als
projectes d’habitatge de l’època de Macià.
Permeteu-me dir també que la política té molt en comú amb l’arquitectura. Hi calen
bons plànols, bons projectes, i per fer-los realitat, la intervenció de moltes disciplines.
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Tant la política com l’arquitectura impliquen molts àmbits, i també saber respondre a
dificultats i situacions imprevistes. I tampoc hi són estranys els retards forçats. Així
mateix, tant en l’arquitectura com en la política l’important és que el projecte s’acabi
fent realitat amb la màxima excel·lència possible. I el més important dels projectes és
que estiguin al servei de la ciutadania, que siguin útils als ciutadans.
En efecte, en política els representants dels ciutadans hem d’entendre que fem les lleis
per a ells, conscients sempre que fer política, en democràcia, és gestionar la diversitat
d’una societat, és gestionar la pluralitat d’idees, demandes, aspiracions i conviccions,
sovint contraposades, que conviuen en tota societat.
I hem d’entendre que aquesta pluralitat es gestiona dialogant, pactant i arribant a
decisions per mitjà del vot. Mai no hem de perdre de vista que les lleis són un
instrument per a la societat, no a la inversa, i, en conseqüència, que la nostra funció
és fer i modificar les lleis perquè s’ajustin a les necessitats de la realitat social canviant.
El marc legislatiu ha de ser útil per a la política, ha d’oferir espai per a les solucions,
ha d’impulsar projectes de país, i no pas convertir-se en una imposició que mai no
deixi opcions per als canvis. Perquè els límits d’una democràcia no són les lleis prèvies,
els límits són el respecte dels drets i les llibertats fonamentals. Per tant, les lleis s’han
de poder canviar i s’han de poder adaptar a les necessitats i voluntats de la societat.
Per acabar, permeteu-me que torni a donar les gràcies pel guardó i que feliciti els
col·legiats que compleixen cinquanta anys de professió. La seva experiència no només
és bona per al col·legi, sinó també per al país.
Moltes gràcies.
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